ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮغ

 ‐۱ﺗــﺎرﯾﺨﭽﻪ :ﻣﺮﻏــﺎن ﺑــﻮﻣ اﯾــﺮان ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻤــﺎﻣ ﻣﺮﻏــﺎن اﻫﻠــ اﻗﻠﯿــﻢ ﻫــﺎی دﯾــﺮ ،از ﮔــﻮﻧﻪ ی Gallus
 DOmeSticusو ﺟﻨﺲ  GalluSو ﺗﯿﺮه ی  Phasianindaeﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺟﺪاد ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻮﻣ ﺑﻪ ﺻﻮرت
وﺣﺸ در ﺣﺪود  ۳۲۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ )ع( در ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔ ﻣ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن و آﻣﯿﺰش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﺮ ،ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود ۱۰۰۰
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ )ع( ﻣﺮﻏﺎن ﻧﯿﻤﻪ وﺣﺸ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد و در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻮﻣ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺣﺪود  ۱۵ﺗﺨﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ اﺻﻼح
ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ و ﺣﺪود  ۸۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ )ع( ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ ﻣﺮغ را از اﯾﺮان
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎﻟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﻧﻬﺪاری ﻣﺮﻏﺎن
ﺑﻮﻣ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﻮد را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﻧﻤﻮد و در ﻓﺼﻮل ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮم ﺳﺎل ،ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺪود ،ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﺸ از
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ داد و ﮔﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار در زﯾﺮ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﮐﺮچ،
ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎدران ﺧﻮد رﺷﺪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﭽﻪ ی ﺧﺮوس و ﺗﻌﺪادی دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﭽﻪ ی ﻣﺮغ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﺮوس ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻮراﮐ ﻣﻘﻮی ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ،ﮐﻬﻨﺴﺎل و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ
وﻟ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﯿﻤﭽﻪ – ﻫﺎى ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و
ﺧﺮوﺳ ﻫﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮرش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ .اﻏﻠﺐ ،وﻗﺘ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن اﻗﻮام

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪادی ﻣﺮغ و ﺧﺮوس و ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺒﺪی ﭘﺮ از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾ از
ﮐﺎه ﮔﻨﺪم ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻃﺮه ی ﻣﻄﺒﻮع ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ و ﻃﻌﻢ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ در اذﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎ ارزش و ﭘﺮﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی آن ﺑﺎ رﻏﺒﺖ زﯾﺎد ،ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﭙﺮداﺧﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  1333ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺸﻮر  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﯿﻪ داﺷﺖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮای روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺮغ ﺑﺎ
وارد ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد  ۶۰۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ از ﻧﮋادﻫﺎی »ﻧﯿﻮﻫﻤﺸﺎﯾﺮ ،رد آﯾﻠﻨﺪ رد و ﭘﻠﯿﻤﻮت را ﮐﺚ و ﺗﻮزﯾﻊ آن
ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﺎرﻣ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﺗﻮﺳﻂ
وزارت ﮐﺸﺎورزی وﻗﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ )ژاﻗﺮی ،ﻣﻊ.(۱۳۶۳ ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘ ﯾﺎ ﺗﺨﻤﺬار ﺻﻨﻌﺘ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﺟﻮان و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺤﻠ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و
ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و اﺻﻮﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا ،در ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و
ﻟﺬا ﺑﺮای آن ﺑﻬﺎی ﺧﻮﺑ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﺗﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﯿﻦ ۳
ﺗﺎ  ۵ﻣﺮغ و  ۱۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻧﻬﺪاری ﻧﻤﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۲۵ .درﺻﺪ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺎﻟﺰی ،در ﺣﯿﺎط
ﺧﻠﻮت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴ﺗﺎ  ۵ﻣﺮغ ﭘﺮورش
ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﻧﺪوﻧﺰی  ۶۰درﺻﺪ از ﻃﯿﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ
ﺑﻮﻣ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۵۷درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﻣﻪ ﻧﯿﺰ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۸۵درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر آن ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد)ﻣﺠﯿﺪی ،ع (۱۳۷۳ ،و
در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ وﺟﻮد دارد.

 ‐۲ﭼﺮا ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ؟ اﻓﺮاد ﮐﻬﻨﺴﺎل ﺑﺨﻮﺑ ﺑﯿﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ در  ۵۰ﯾﺎ  ۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از آن،
ﺗﻤﺎﻣ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻮﻣ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ
ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺻﻨﻌﺘ ﻧﺒﻮد و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﻮراک ﺳﺎﻟﻢ )و ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿ (ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺷﺪ.
ﺑ اﻧﺼﺎﻓ اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺨﻔ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در روزﮔﺎران ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوز ،ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ
ﮔـﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ ﻣﺼـﺮف ﻣـ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﯾـ از دﻻﯾـﻞ ﺗﻮﺳـﻞ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﺮغ ﺻـﻨﻌﺘ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ أﻧﺒـﻮه
ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﯾــﻦ ﭘﺮﻧــﺪه ی ﻣﻔﯿــﺪ ،اﻓﺰاﯾﺸــ ﺟﻤﻌﯿــﺖ ،رﺷــﺪ ﻓﺮﻫﻨــ ﺗﻐﺬﯾــﻪ ،ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺑﯿﺸﺘــﺮ ﺧــﻮراک و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺻﯿﻪ و اﻧﯿﺰه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 ‐۱‐۲ﻃﻌﻢ ﻣﻄﺒﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ:
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﯿﻤﺎری ﺿﻌﯿﻒ ﻣ ﺷﺪ ﭘﺰﺷﺎن ﺳﻨﺘ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ – ﮐﺮدﻧﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﺧﺮوﺳ ذﺑﺢ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و اﻧﺪﮐ ﭼﺎﺷﻨ آﻧﺮا آب ﭘﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮراک در ﮐﻨﺎر داروﻫﺎی ﺳﻨﺘ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا و ﺑﻬﺒﻮدی وی ﻣ ﺷﺪ! در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﺑﻮﻣ ﺑﺎ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮج در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﺑﺎز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋ
ﺑﺎﻻﯾ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟ در ذات اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ادﻋﺎ

ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺧﻮراک دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮراک ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮورش
دﻫﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼﻣ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺟﻤﻊ آوری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
را ﺗﻤﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ی ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﺑﻮﻣ ﺗﺎ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﺘﯿ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ذاﺗ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺧﻮراﮐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن گ ﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ،ﮐﻪ
ﻣﺮﻏﺎن ﺧﻮد را در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪ  ۳ﺗﺎ  ۴درﺻﺪ از ﺧﻮراک روزاﻧﻪ ی
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻗﺴﻤﺘ از آﻧﺮا ﺑﺎ ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘ ﭘﺮﻧﺪه ،ﺑﺮ
ﻃﻌﻢ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﺬارد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ی ﮔﻮﺷﺖ
ﻧﯿﻤﭽﻬﺎی ﺑﻮﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺮ از ﮐﻮﺷﺖ ﻧﯿﻤﭽﻪ ی ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺖ.
 ‐۲‐۲ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ:
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮ درﯾﺎ در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی آن ،
ﻣﺒﻠـﻎ ﺑﯿﺸﺘـﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﺻـﻨﻌﺘ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗـﻮﺟﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﯾﮋه ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ اﺳﺖ :
-1ﺗﺎزه ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ .
-2ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ی ﺑﻬﺘﺮ.
-3رﻧ زرده.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ وﯾﮋه ﮔ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﭼﻮﻧ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .و در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾ از دﻻﯾﻞ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻫﻤﺎن
ﮔﺮدش ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ »آرﮔﺎﻧﻮﻟﭽﯿ ،ﺑﺮ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻮﻣ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑ ﻣ ﮔﺬارد .از دﯾﺮ دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آن ﺧﻮب و ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 -3-2ﻣﺤﺼﻮل ارﮔﺎﻧﯿ: 
اﺻﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻮﭼ ﺑﻮدن ﯾ واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺗﻮان آﻧﺮا
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤ دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﺗﻮان ” ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ارﮔﺎﻧﯿ ” ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
روش ﮐﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .وﻟ ﻧﻈﺎرت و دﻗﺖ زﯾﺎدی را ﻃﻠﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﺬار ﺳﺎﻟﻤ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ژﻧﺘﯿ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ) دﺳﺘﺎری ژﻧﺘﯿ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺮاﻧﺲ ژﻧﯿ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ( و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﯾﻪ ی آﻧﻬﺎ از
ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ دارو ،آﻧﺘ ﺑﯿﻮﺗﯿ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ی دﺳﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﯿﺮ ﺳﻤﭗ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﻏﺎﻧ ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻧﻬﺪاری ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
و
ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ،ارﮔﺎﻧﯿ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ آب ﺷﺮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار

ﻓﻠﺰات ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ،ﺟﯿﻮه ،ﺳﺮب و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه را ارﮔﺎﻧﯿ «ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟ اﮔﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺗﺎزﮔ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ
ﺧﻮد ارزش ﺧﺎﺻ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪه ی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟ را ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی آن ﭘﻮل ﺧﻮﺑ ﻣ
ﭘﺮدازﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﺎن در ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ،ﻣﺼﺮف »ﻣﺤﺼﻮﻻت
ارﮔﺎﻧﯿ «را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺑﺨﺸ از روﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن آن ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ‐۲ -4ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ:
اﺻﻮﻻ در ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻧﮋاد ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣ – ﺷﻮد.
ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮋادﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪ ﻓﺮﻣ اﻋﻀﺎء
ﺑﺪن ،رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و … اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻮﻣ ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻮﻣ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در ﻃـ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و در ﻣﻮاﻗـﻊ روز ﺑﯿﻤـﺎری  ،ﻣﺮﻏـﺎن ﺿﻌﯿـﻒ و
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ  .وﻟ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوم زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠ را ﺗﺸﯿﻞ
داده اﻧﺪ).در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ و اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺮﻏﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ  ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﺎن :
ﮐـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻨـﺎزل وﯾﻼﯾـ و ﺣﯿـﺎط داری ﮐـﻪ در ﮔـﻮﺷﻪ ای از آن  ،ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺮغ و ﺧـﺮوس ﺑـﻮﻣ در ﮐﻨـﺎر
ﻣﺼــﺮف ﻣﻘــﺪاری ﮔﻨــﺪم  ،ﺿﺎﯾﻌــﺎت آﺷﭙﺰﺧــﺎﻧﻪ را ﻧﯿــﺰ ﻣﺼــﺮف ﮐــﺮده و ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻋﺮﺿــﻪ ﻣــ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﺑﺸﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺑﺎﻟﻦ ﻣﻨﺎزل آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ
اﺳﺖ.ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻏ ﻣﺤﺼﻮر دارﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺗﺎﻗ را در ﮔﻮﺷﻪ ای از آن ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ
اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ارزش را ﺑﺎ ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺗﯿﻪ دارد و ﮐﺎر ﺣﻨﺒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠ دارد.ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﯾ واﺣﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪاری از وﻗﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ
دﻫﺪ وﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﯾ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب  ،درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.در ﭼﻨﯿﻦ واﺣﺪی ﺑﺸﺮط رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ، ﻣ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ارزﯾﺶ و ﻣﻄﻤﺌﻦ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
-3از ﮐﺠﺎ و ﭼﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟
اﮔﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺒﺤﺮ ﮐﺎﻓ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﻧﺪارﯾﺪ.اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ اﺳﺖ.ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و آﻣﻮزش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ در اﻧﺪازه ی ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﻪ اﺷﺎراﺗ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ی ﻣﻔﯿﺪ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ی ﺧﺎﻧ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﻘﺎﺿ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ در اوﻟﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮد و ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ‐۱ :ﭼﻪ واﺣﺪی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟  ‐۲آﯾﺎ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ ،ﻣﺎﻧ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دارد؟  ‐۳آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠ) ﻣﺠﻮزﻫﺎ( و
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺑﻪ او اﺟﺎزه ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣ دﻫﻨﺪ؟

 -۴آﯾﺎ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ در ﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﺰاﺣﻤﺘ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤ ﮐﻨﺪ؟
 -۶ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ؟
 ‐۷ﺧﻮراک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 ‐۸ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ) ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ( ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺌﻮال،
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ ،ﻣﺘﻘﺎﺿ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 ‐۱ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ) ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺗﺎزه و اورﮔﺎﻧﯿ.(
 ‐۲ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﺑﻮﻣ)ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ارزﺷ ﺑﺎﻻﺗﺮ(.
 ‐۳ﺧﺮوس زﻧﺪه )ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ(.
 -۴ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار)ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﺮوزه ﺑﻮﻣ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ(.
 -۵ﺟﻮﺟﻪ ی ﯾﺮوزه )ﻣﻮﺟﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
 -۶ﻧﯿﻤﭽﻪ ی ﺑﻮﻣ)ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ(.
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒ ،ﮐﻮد ﻣﺮﻏ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ وی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺨﺎرج را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ آورده و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﻨﺪ. – .ﺑﺮای آﻏﺎز ﮐﺎر اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ »ﺟﺎﯾﺎه ﭘﺮورش« ﻣﺮغ ﺑﻮﻣ «اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

